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Kell egy hét
Design Hét 2014 

Budapest, Pécs, Sopron
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Egyedi dekorok.
Életre kelti a felületeket.

Életet lehel a felületekbe és a beltéri alkalamzásokba.
Adjon szabad kezet a kreativitásnak a FunderMax
egyedi dekoraival. Mindegy, hogy exluzív bútorok vagy
üzletberendezések, dekoratív falburkolat vagy ajtó,

lehetséges. Ön már cask néhány lépésre van az álmaitól:

www.individualdecor.com

FunderMax GmbH
Tel: +43 (0) 5 9494-0, Fax: +43 (0) 5 9494-4200
E-Mail: office@fundermax.at, www.fundermax.at

Huber Kinga: Láz, nyakék, vörösréz, ezüst, 180x50x50 mm 2014 (Fotó: SOMNIUM STUDIO) / Keresem Michaelt: Huber Kinga, Kecskés 
Orsolya, Stomfai Krisztina, Vékony Fanni ékszertervezők és Pecsics Mária fotográfus közös kiállítása a Ponton Galériában 
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Cs
ak nagyvonalakban. Kezdhetjük 
mindjárt azzal, hogy végre meg-
valósult a sokáig csak latolga-
tott, teljességében meg nem 

valósult kiáradás: az idei budapesti központú 
Design Hét szatelit-eseményei révén, október 
első hetében Pécs és Sopron is fontos design-
centrumokká váltak, sok jó közönségtalálkozó, 
műhelylátogatás volt, kiállítások nyíltak a másik 
két városban is. De a DH már-már hagyományo-
san legnépszerűbbjei, a saját szervezésű Design 
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Túrák is átlépték Budapest városhatárát, a kibő-
vült úti célok között ott találhattuk Ajkát, Pécset 
és Herendet. A Hét központi kiállítása a budai 
oldalra költözött: a Várkert Bazár déli Palotaépü-
letében várta a látogatókat. Átvitt Értelem, így 
hangzott most a Hét szlogenje, ehhez kapcsoló-
dott a központi kiállítás, amelyen a vendég Hol-
landia kortárs alkotóinak világát ismerhettük 
meg. A konceptuális jellegű, analizáló design 
jelent meg a maga teljességében, a „hagyomá-
nyos” formatervezés és a technológia kapcsoló-

dási pontjait mutatva meg (kurátor: Szemerey 
Samu). Tehát újra a hollandok (2004-ben nagy-
szerű plakátokkal voltak jelen, 2008-ban Marcel 
Wanders személyében), a szárvendég Jurgen 
Beyjel, aki az Octogonnak exkluzív interjút adott. 
Új helyszínre, a Bálna/Új Budapest Galériába köl-
tözött a 10. Madeinhungary + a 3. MEED közös 
kiállítás, ahol az egyes funkciók és műfajok közöt-
ti határok feloldását (a kiállítás címe: Határtalan 
design), új kapcsolatok létrejöttét szemléltették 
a kiállított tárgyak, képzőművészeti munkák.

A budapesti Design Hét Design  
a kirakatban című kirakatversenyének  

győztese az AB Concrete Design  
stúdió (Boldog Anita) lett; néhány tárgy  

a kirakatból

Stomfai Krisztina: „M”, gyűrű, ólomból, 35x35x28 mm,  
2014/ Keresem Michaelt kiállítás, Ponton Galéria (Fotó: SOMNIUM STUDIO)

Kecskés Orsolya: bross, vörösréz, ónix, arany, 68x68x35 mm, 2014 / Keresem Michaelt 
kiállítás, Ponton Galéria (Fotó: SOMNIUM STUDIO)

A Kiscelli Múzeum különleges hangulatú templomterében lírai papír installációt láthattunk.  
Szigeti Zsófi és Bánlaki Kata az építési folyamatot a kiindulóponttól az építésen át a bontásig dokumentálták. (Fotó: Danyi Balázs)

A Position Collective kreatív kisvállalkozás  
egyedi, kézi, kisszériás Muru című  

termékcsaládja is látható volt az  
URIMURI-ban (Fotók: Kustos Nikolett)
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FLORA LIGHT 50. Juhász Ádám virágformájú függesztékei (műanyag és fehérre szinterezett 
alumínium) / Határtalan design című kiállítás / madeinhungary + MEED / Új Budapest Galéria; 
a kiállítás egészen november 23-ig megtekinthető

Dori Tomcsanyi 2014/15 Ősz/Tél kollekció /  
Magyar Formatervezési Díj 2014 /  

termék kategória díjazottja /  
kiállítva: Budapesti Iparművészeti Múzeum

Pannonhalmi Borecetek / Design Management Díj 2014 /  
Elismerő oklevél / kiállítva: Budapesti Iparművészeti Múzeum

Veronika Paluchová (Szlovákia): Fából készült  
kabinetszekrény a Dolce vita sorozatból  
/ Határtalan design / madeinhungary + MEED

Átvitt értelem / a budapesti Design Hét nyitókiállítása a Várkert Bazárban 

Oláh Sándor  ötvös, iparművész új, szabadon álló,  
mobilis jellegű ülőegységből,  

fatárolóból és kerti sütőből álló, zártszelvényből  
készített sorozata / Határtalan design / madeinhungary + MEED

Dudás Andrea: Európa,  
vegyes technika, 2014

„Kelet és Nyugat határán élő Európa,  
elhagyja szülőföldjét.  

Malaca hátán kilovagol új  
életet kezdeni...” / Törpék kora / kortárs  

művészeti projekt és aukció  
az Art Marketen / Werk Akadémia +  Loffice 
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LOOP kollekció:  60-70 éves pihenőszék-vasvázak  
upcyclingja Kele Sára forma-  
és Újszászi Tünde textiltervezők  
közreműködésével / Möbelkunst 

Helena Dařbujánová (Csehország): Lola,  
mobilis női budoár / Határtalan design /  

madeinhungary + MEED

Jakub Pollág és Václav Mlynář (deFORM, Csehország):  
LASVIT (Transmission) kollekció üveg-fa-fém kombináció  
/ Határtalan design / madeinhungary + MEED

Szentirmai-Joly Zsuzsanna,  
Pyka Zsolt:  LAOKOON,  

mozgó szövet /  
Határtalan design /  

madeinhungary + MEED

Pongrácz Farkas & Albert Virág
(Blum&Wolf): Möbio, függeszték,  
fafurnérból / Határtalan design /  
madeinhungary + MEED

Pongrácz Farkas & Albert Virág
(Blum&Wolf): Angel pillow,  

függeszték / Határtalan design /  
madeinhungary + MEED

Juhos Lehel: Masina, nagyobbítható étkezőasztal  
padokkal (fa x acél) / Határtalan design /  
madeinhungary + MEED (Loft Interior)

Szikszai László: SIXTEMATIC komód /  
Határtalan design / madeinhungary + MEED (Loft Interior)


